PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011
În zilele de 6 şi 7 septembrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, iar absenţi au fost: doamna deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L),
domnul deputat Cristian-Ion Burlacu (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor
(G.P. al UDMR), domnul deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD) şi doamna deputat
Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regatul
Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a
Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19
octombrie 2010 (Pl-x 447/04.07.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din
partea Ministerului Afacerilor Externe a luat parte la dezbateri domnul Pietro Pavoni,
consilier diplomat, care a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. Domnia sa a
prezentat necesitatea dezvoltării reţelei de institute culturale româneşti, ca instrumente
de promovare culturii şi imaginii României, în lume. Membrii Comisiei au analizat
conţinutul documentului semnat la 19 octombrie 2010, la Madrid. La dezbateri au luat
cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu,
domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul
deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au hotărât la finalul dezbaterilor, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de adoptare, în forma prezentată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public. (Pl-x 479/04.07.2011). Dezbateri
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în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au luat parte în calitate de
invitaţi: doamna Irina Alexe, secretar de stat, din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, iar din partea Ministerului Justiţiei, domnul Dragoş Panaitescu, consilier.
Cei doi reprezentanţi ai ministerelor iniţiatoare au susţinut punctul de vedere negativ
transmis de Guvern. Iniţiativa legislativă are ca obiect reglementarea interzicerii
divulgării de informaţii din dosarele aflate în faza de urmărire penală sau cea a
desfăşurării procesului, precum şi sancţionarea acestor fapte. La dezbateri au luat
cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu,
domnul vicepreşedinte Amet Aledin, doamna secretar Brânduşa Cornelia Novac,
domnul deputat Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc.
Parlamentarii au expus opinii pro şi împotriva iniţiativei legislative, al cărei obiect este
reglementat în prezent de alte acte normative. Domnul deputat Márton Árpád Francisc
a propus două amendamente, ce vor fi supuse la vot, la următoarea şedinţă de dezbateri
asupra acestei iniţiative legislative.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003
privind prevenirea şi combaterea pornografiei (Pl-x 220/02.05.2011). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Parlamentarii au reluat dezbaterile asupra proiectului de
lege, după ce înainte de vacanţa parlamentara au avut loc mai multe şedinţe în care s-a
conturat explicit un punct de vedere unanim negativ faţă de această iniţiativă
legislativă. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte
Victor Socaciu, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, doamna secretar Brânduşa
Cornelia Novac şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. La finalul dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport de
respingere.
4. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
anumite utilizări ale operelor orfane E.23/2011(Nr. 8/E/22.06.2011). Dezbateri în
vederea verificării respectării principiului subsidiarităţii. În conformitate cu Hotărârea
Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul
decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte legislative ale
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Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor
naţionale, Comisia a fost sesizată pe fond cu verificarea conformării cu principiul
subsidiarităţii în cazul propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind anumite utilizări ale operelor orfane. La dezbateri au luat cuvântul :
doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul
deputat Márton Árpád Francisc. Obiectul de reglementare al acestui proiect legislativ
este crearea cadrului juridic pentru asigurarea accesului on-line legal, transfrontalier, la
„operele orfane” – cele ai căror autori sunt necunoscuţi – aflate în colecţiile
bibliotecilor. muzeelor, ori arhivelor digitale on-line, atunci când aceste opere sunt
utilizate pentru îndeplinirea misiunii de interes public. Parlamentarii au analizat textul
propunerii de directivă precum şi punctul de vedere al Guvernului, care este unul de
susţinere al iniţiativei legislative europene, iar la finalul dezbaterilor membrii Comisiei
au hotărât în unanimitate că proiectul de directivă mai sus-menţionat este elaborat cu
respectarea principiul subsidiarităţii.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU
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